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Przedmiot 

I semestr II semestr   

  
W Ćw. PW ECTS W Ćw. PW ECTS 

RAZEM 

godz. 

1 Wprowadzenie do trychologii 3  10 0,5     3 

2 BHP gabinetu trychologicznego 6  10 0,5     6 

3 Anatomia i fizjologia skóry głowy i włosów 12  20 1     12 

4 Dermatologia trychologiczna 24  30 2     24 

5 Obrazowa diagnostyka trychologiczna  12 40 2     12 

6 Diagnostyka laboratoryjna 12  40 2     12 

7 Aspekty fizjoterapii w trychologii 6 12 15 1     18 

8 Pracownia trychologiczna  24 50 3  27 60 3,5 51 

9 
Podstawy farmakologii i suplementacji 

trychologicznej 
15  20 1,5 6  20 1 21 

10 Psychologia kliniczna  12 15 1  9 16 1 21 

11 Marketing usług trychologicznych     9  10 0,5 9 

12 Preparaty fryzjerskie i trychologiczne 6 12 15 1,5     18 

13 Nowości w trychologii      30 50 3 30 

14 Egzamin końcowy      5 120 5 5 

  RAZEM: 84 72 265  16 15 71  276 14 242 



  

 

TRYCHOLOGIA PRAKTYCZNA 

Studia skierowane są do: 

• Osób, które chcą otworzyć własny gabinet trychologiczny i świadczyć usługi 

trychologiczne 

• Osób zainteresowanych tematyką trychologiczną 

• Pielęgniarek, kosmetologów, promotorów zdrowia, pracowników sklepów 

medycznych chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia trychologiczne 

 

Uwaga: Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację 

pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki  

(Dz. U. 2018 poz. 1668, art. 160.1, ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce) 

 

Studia podyplomowe Trychologia praktyczna to studia, które umożliwią słuchaczom 

zdobycie specjalistycznej wiedzy jak również umiejętności z zakresu przeprowadzania 

specjalistycznych zabiegów trychologicznych, które mają na celu poprawę wyglądu i zdrowia 

włosów i skóry owłosionej głowy. Studia te poza tym, iż dadzą kompleksową wiedzę  

i umiejętności pozwalające na przystąpienie bezpośrednio po ukończonych studiach do pracy 

trychologa, to dają także podstawową wiedzę o aspektach prawnych w zawodzie trychologa 

oraz jak zbudować bezpieczny gabinet. 

Student po ukończeniu studiów będzie wiedział/znał: 

 

Kod efektu 

uczenia się 
Efekt uczenia się z zakresu wiedzy 

Odniesienie to 

charakterystyk 

II stopnia PRK 

E_TP_W1 Jakie są działy trychologii oraz zakres kompetencji 

specjalistów 

PS6_WG 

E_TP_W2 Jak zbudować zespół interdyscyplinarny wspomagający 

terapię problemów trychologicznych 

PS6_WK 

E_TP_W3 Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy trychologa PS6_WK 

PS6_WG 

E_TP_W4 Anatomię i embriologię włosa PS6_WG 

E_TP_W5 Cykl wzrostu włosa PS6_WG 

E_TP_W6 Zaburzenia rozwojowe włosa PS6_WG 

E_TP_W7 Podstawy diagnostyki laboratoryjnej PS6_WG 

E_TP_W8 Podstawy diagnostyki obrazowej z użyciem aparatury 

diagnostycznej 

PS6_WG 

E_TP_W9 Wskazania i przeciwwskazania oraz metodykę zabiegów 

pielęgnacyjnych skóry głowy i włosów 

PS6_WG 

E_TP_W10 Zasady doboru produktów do pielęgnacji włosa i skóry 

głowy 

PS6_WG 

E_TP_W11 Etiopatogenezę i charakterystykę chorób skóry głowy  PS6_WG 



  

 

Kod efektu 

uczenia się 
Efekt uczenia się z zakresu wiedzy 

Odniesienie to 

charakterystyk 

II stopnia PRK 

i włosów 

E_TP_W12 Wpływ czynników fizykalnych na skórę głowy PS6_WG 

E_TP_W13 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów fizykalnych 

oraz metodyka tych zabiegów 

PS6_WG 

E_TP_W14 Wpływ suplementów diety na wzrost i jakość włosa PS6_WG 

E_TP_W15 Wpływ zaburzeń psychicznych na wzrost i jakość włosa PS6_WG 

E_TP_W16 Podstawy marketingu usług trychologicznych PS6_WK 

E_TP_W17 Nowości w preparatach, aparaturze i usługach 

trychologicznych 

PS6_WG 

 

Słuchacz po ukończeniu studiów będzie umiał: 

 

Kod 

efektu 

uczenia się 

Efekt uczenia się z zakresu umiejętności 

Odniesienie to 

charakterystyk 

II stopnia PRK 

E_TP_U1 Wdrażać procedury zapewniające bezpieczną i higieniczną 

pracę 

P6S_UW 

E_TP_U2 Przedstawić budowę anatomiczną  oraz embriologię włosa P6S_UW 

E_TP_U3 Rozróżnić choroby skóry poprzez analizę objawów P6S_UW 

P6S_UK 

E_TP_U4 Wskazać czynnik etiopatogenetyczny schorzeń skóry głowy  

i włosów 

P6S_UW 

E_TP_U5 Wykonać diagnostykę skóry głowy i włosów przy użyciu 

mikrokamer trychologicznych, mikroskopów i lampy Wooda 

P6S_UW 

P6S_UO 

E_TP_U6 Wskazać odchylenia od normy na podstawie wyników 

laboratoryjnych i przedstawić konsekwencje tych odchyleń 

P6S_UW 

P6S_UK 

E_TP_U7 Wykonać zabiegi trychologiczne z użyciem 

trychokosmetyków oraz aparatury zgodnie z metodologią 

uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do zabiegu 

P6S_UW 

P6S_UO 

E_TP_U8 Zalecić suplement do problemu trychologicznego P6S_UW 

P6S_UK 

E_TP_U9 Wskazać korelację między problemami trychologicznymi,  

a zaburzeniami psychicznymi 

P6S_UW 

P6S_UK 

E_TP_U10 Zastosować narzędzia marketingowe wspomagające 

promocję usług trychologicznych 

P6S_UW 

P6S_UO 

E_TP_U11 Dążyć do ustawicznego kształcenia w zawodzie trychologa P6S_UU 

 

 

 

 

 



  

 

Słuchacz po ukończeniu studiów będzie posiadał następujące kompetencje społeczne: 

 

Kod 

efektu 

uczenia 

się 

Efekt uczenia się z zakresu kompetencji społecznych 

Odniesienie to 

charakterystyk II 

stopnia PRK 

E_TP_K1 Postępował zgodnie z zasadami BHP, etyki zawodowej  

i zakresem kompetencji zawodowych 

P6S_KO 

P6S_KK 

P6S_KR 

E_TP_K2 Współtworzył zespół interdyscyplinarny wspomagający 

leczenie chorób skóry głowy i włosów  

P6S_KO 

E_TP_K3 Odczuwał potrzebę ustawicznego kształcenia się. P6S_KK 

 

 


